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19. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Č.j.:            Spisový / skartační znak    19/2017           A.1.       A10
Schválil: Mgr. Petr Blecha, ředitel školy 

Vypracoval: Mgr. Barbora Štěpková 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 1. 2017

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu.

1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán 
školy tento vnitřní řád. 

2. Působnost a zásady směrnice 
2. 1. Tato směrnice (dále jen vnitřní řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti 
určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje práva a 
povinnosti osob využívajících služeb školní jídelny. 

3. Účastníci stravování
3.1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky a pro zaměstnance školy ZŠ a
MŠ Čáslavice. Dále škola nabízí stravování ostatním občanům v rámci doplňkové činnosti.
3.2. V případě opakovaného nedodržování řádu a vnitřního řádu školní jídelny (zejména
porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po
předchozím upozornění vyloučit žáka ze stravování ve školní jídelně.

4. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonný zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)
4. 1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole.
4. 2. Žáci  a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí
školní jídelny.
4. 3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.
4. 4. Strávníci jsou povinni hlásit alergie a dietní omezení v jejich stravě.

5. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
5. 1. Vstup do školní jídelny je dovolen od 10.30 do 13.30 hodin.
5. 2. Začátek výdeje pokrmů je od 10.30 do 11.15 hodin pro cizí strávníky a v době od 11.30 do
13.30 hodin pro žáky a zaměstnance školy. 
5. 3. Odhlášení stravy nemocným strávníkům lze v uvedený den pouze do 7.00 h, jinak je možné
oběd v tento den odebrat do jídlonosiče, pokud nedošlo k včasnému odhlášení oběda. Pokud je
strávník ve škole a v nutném případě potřebuje oběd odnést mimo školní jídelnu, může tak učinit
pouze po dohodě s vedoucí ŠJ. Odhlašovat obědy na následující den lze minimálně den předem a
to do 14.00 hodin osobně v kanceláři  školní  jídelny nebo telefonicky.  V případě neodhlášení
oběda tento bez náhrady propadá.
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5. 4. Strávníci se přihlašují ke stravování každoročně písemnou přihláškou, která je závazná.
5.5.   Strávníci  si  zřizují  inkasní  lístek  příkazu  –  obědy se  platí  přes  bankovní  účet.  Inkaso
stravného se provádí vždy k 10. každého měsíce, pokud tento termín vychází na den pracovního
volna, provede se následující pracovní den. Při platbě z běžného účtu – souhlas k inkasu vydá
banka, u které má plátce založen účet. Dále lze obědy platit i hotově v kanceláři vedoucí školní
kuchyně.
5.6. Pokud strávník neuhradí dlužnou částku do termínu stanoveného školní jídelnou, budou mu
až  do  vyrovnání  dlužné  částky  odhlášeny  obědy.  V  případě,  že  se  budou  vyřazené  platby
opakovat, převedeme placení obědů na hotovost.
5. 7. Úřední hodiny administrativní pracovnice ŠJ pro výběr plateb v hotovosti jsou  7.00 – 11.00
hod.
5. 8. Nárok na stravování má strávník v době školního vyučování. V době prázdnin, ředitelského
volna apod., kdy se nevaří, jsou strávníci automaticky odhlášeni.
5.9. Strávníci jsou zařazování do kategorie podle věku, kterého ve školním roce dosáhnou. (od
1.9. do 31.8.) -  Žáci 7 – 10 let   21,- Kč, žáci 11 – 14 let   23,- Kč a žáci 15 a více let 26,- Kč.
5.10.  Ceny  stravného  se  řídí  rozpětím  finančních  normativů  č.  107/2008  Sb.,  o  školním
stravování ve znění pozdějších zákonů.
5.11.  Dobu výdeje stravy lze přizpůsobit  a upravit  podle potřeb strávníků z důvodů školních
výletů  a dalších školních akcí, po předchozí domluvě.
5. 12. Aktuální jídelníček je vyvěšený u vstupu do školní jídelny a na webových stránkách obce
Čáslavice  a  ZŠ a MŠ Čáslavice.  Jídelníček  je  sestavován na základě  zásad  zdravé výživy a
dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
5. 13. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.  Vydané jídlo je určeno ke konzumaci
v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
5.  14.  Školní  jídelna  uvádí  alergeny na  jídelním lístku,  seznam alergenů je  publikovaný ve
směrnici 200/89 ES povinný od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU. Školní jídelna je povinna
označit ve vyrobeném pokrmu alergenní složku. Má pouze funkci informační, jako u každého
výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě velkého počtu jídel věnovat strávníkům s
potravinovou  alergií  jednotlivě.  Alergeny si  musí  každý strávník  hlídat  sám podle  jídelního
lístku.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
6. 1. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů a vedoucí školní jídelny. Při
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně
dohled. Případný úraz nebo nevolnost hlásí strávník pedagogům nebo zaměstnancům jídelny. 
6. 2. Tašky a svršky si strávníci odkládají mimo prostor jídelny (šatna,  vyhrazené prostory před
vstupem do jídelny)
6. 3. Do prostor školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.
6. 4. Ve školní jídelně se zajišťuje denně úklid. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité
nádobí, rozlité nápoje apod.), zajišťuje pedagogický dozor s aktuálním účastníkem.
6. 5. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo  násilí:  Je  zakázáno  nošení,  držení,  distribuce  a  zneužívání  návykových látek  (alkohol,
cigarety,drogy). Projevy šikanování jsou přísně zakázány.

7. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
7.1.Žáci  jsou  povinni  chovat  se  při  stolování  ohleduplně,  v souladu  s hygienickými  a
společenskými pravidly při stolování ve školní jídelně a dále jsou povinni dodržovat podmínky
šetrného zacházení s majetkem školy. 
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7.2. Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. Žáci
šetří  zařízení  a  vybavení  jídelny.  Žáci  okamžitě  oznámí  zjištěné  závady  školního  majetku
pedagogickému dohledu ve školní jídelně. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák
svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit nebo zajistit
opravu do původního stavu.

8. Závěrečná ustanovení
8. 1. Všichni strávníci  i  zákonná zástupci žáků mají  možnost  se seznámit  s tímto provozním
řádem u vedoucí školní jídelny, na internetových stránkách školy nebo přímo v jídelně školy.
8. 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení tohoto vnitřního řádu v archivu školy se
řídí spisovým řádem školy. 
8. 3. Tento vnitřní řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2017.
8. 4. Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017

V Čáslavicích dne 1. 1. 2017

…………………………………………
Mgr. Petr Blecha, ředitel školy
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